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«Волонтери поряд» 
 

(Музично-танцювальна композиція )  

Ведучий: Доброго дня. Сьогодні – 5 грудня світ відзначає Міжнародний день 

волонтера. 

Ведучий: Ми вітаємо всіх, хто долучається до волонтерської справи, свій 

вільний час віддає іншим. 

Ведучий:  Волонтерство. Що це? 

Ведучий: Волонтер, волонтерство – «імпортні» слова, для багатьох українців 

незрозумілі і далекі. А чи є наші власні українські відповідники…? 

Соц. представник: В Україні поняття «волонтер» до 90х-ХХст. не існувало. 

Людей, що займалися суспільно-корисною справою, називали доброчинцями, 

благодійниками, альтруїстами, громадськими діячами, меценатами. Серед 

найбільш відомих українців-благодійників я пригадую князя Володимира, 

Ярослава Мудрого, гетьмана Петра Сагайдачного, Мазепу; приватних 

доброчинців – Терещенків, Семеренків, Бороцьких. 

Отже, волонтерська діяльність з давніх-давен була притаманна українському 

народу. Такі слова як доброчинність, добродійство, благодіяння… мають 

однакове тлумачення: «надавати допомогу, сприяти кому-небудь у чомусь…». 

Учасник 1: Якщо говорити мовою закону, то це фізична особа, яка 

добровільно здійснює благодійну неприбуткову та умотивовану діяльність, що 

має суспільно-корисний характер. 

Ведучий: А ваша думка, хто такий – волонтер? 

Учасник 2: Це, передусім, добра, милосердна людина, яка володіє неабиякими 

комунікативними навичками і приваблює до себе людей.  

Учасник 3: Це людина, яка розуміє проблеми оточуючих, співчуває їм і має 

бажання безкорисливо допомогти вирішити проблеми інших. 

Ведучий: Чи знаєте ви хто такий «волонтер?». 

Учасник 1 – Ні 

Учасник 2 – Це той, хто допомагає людям! 

Ведучий: А ти хотів би ним стати? 

Учасник 2 – Так. 

Отож, до слова запрошуємо волонтерський загін «Помогайка», які часто брали 

участь у різних волонтерських справах. 

 

Учасники  волонтерського  загону: 

– Ми – волонтерський загін  

– Ви запитаєте чому саме ми приєдналися до волонтерського руху? 

–Тому що: 

Ми 

– вольові 

– організовані 

– лояльні 
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– оптимісничні 

– неупереджені 

– толерантні 

– енергійні 

– розумні 

І всі ми – волонтери! 

– Людина починається з добра. 

Сказав мудрець: 

Живи, добро звершай! 

Та нагород за це не вимагай! 

–Тож давайте творити добро разом!  

 А у нас безліч ідей, які  надихнуть і вас на добрі справи. 

1. Прогляньте вашу шафу або комору і знайдіть  речі, які ви не вдягаєте. 

Якщо вони в доброму стані, віддайте благодійним організаціям.   

2. П’єте каву чи чай у кав’ярні? Подумайте про тих, у кого немає на це 

грошей, оплатіть іще одну філіжанку, яку колись вип'є той, хто шукатиме у 

кав'ярні тепла.   

3. Принесіть нові або майже нові іграшки до дитячої лікарні або у дитячий 

будинок.    

4. Під час новорічних свят напишіть відповідь на листа Святому Миколаю 

від бідної дитини.   

5. Надішліть «посилку турботи» учасникам бойових дій, ветеранам або 

пораненим солдатам.    

6. Долучіться до прибирання у своєму місті чи селі.  

7. Пожертвуйте дитячі книжки притулкам, бібліотекам та школам.                                 

8. Долучіться до плетіння сіток на фронт.  Впевнені, що ваша допомога 

знадобиться.                                                                                                                             

9. Допоможіть прибрати двір чи принести продукти із магазину літнім 

людям, які живуть по-сусідству.                                                                                       

Ви  небайдужими, чуйними будьте, 

Поряд нужденних багато, 

Дуже важливо в свята і в будні 

Серцем уміть відчувати. 

Ми – волонтери, ну-мо до справи, 

Наша потрібна опіка. 

Хай милосердя в нашій державі   

Стане престижним навіки. 
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Пісня: 

Вперед!  

Нас чекає волонтерський злет 

Збира небайдужих людей 

Приєднатись до руху зове вперед! 

Вперед! 

До цілі ми швидко прийдем  

Добро і турботу несем  

Ти і я – волонтер, волонтер, волонтер! 

Ми прийшли за покликом долі 

Щоб добром цей світ наповнить 

Завжди протягнемо руку 

Всім в біді ми допоможемо 

Волонтерів ми запросимо 

В рух, волонтерський рух 

Кличемо тебе, мій друг 

Ведучий: Все що ми робимо важливо як для держави, так і для нас. Адже 

зроблене добро дає відчути свою вагомість не тільки в місті де живеш, але й в 

цілій державі! «Не питай, що країна зробила для тебе, спитай – що ти зробив 

для країни» 

Чим займаються учні – волонтери? Всім, чим завгодно! Волонтери можуть 

працювати в будь-які дні. Ми вчимося бачити чужу біду, людське горе, стаємо 

милосердними і поблажливими до людей. Зазвичай в позаурочний час 

організовуємо свою діяльність за наступними напрямками: 

«Екологія довкілля»: 

– допомога в благоустрої  території села і школи; 

– охорона та догляд за квітами у школі; 

– випуск екологічних стіннівок; 

– акції «Годівничка», «Зробимо Україну чистою», «Липова алея», «Чисте 

довкілля»  

«Пошуково-краєзнавчий»: 

– пошукова робота та оформлення музейної кімнати; 

– зустрічі з місцевими краєзнавцями 

«Здоров’я зберігаючий»: 

– проведення агітаційної роботи з профілактики куріння, алкоголізму, 

наркоманії; 

– проведення патріотичної зарядки 

– організація спортивних свят, заходів, екскурсій   

«Благодійно-милосердний»: 
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– допомога людям похилого віку, переселенцям та всім, кому потрібна 

допомога 

– догляд  за пам’ятниками: прибирання, посадка квітів; 

«Інформаційно-просвітницький»: 

– випуск і розповсюдження  санбюлетнів та буклетів; 

– організації конкурсів малюнків, плакатів, творчих виробів  

– оформлення  інформаційного стенду; 

– проведення радіолінійок, флешмобів  

«Патріотичний»: 

– зустрічі з воїнами АТО, тематичні вечори та екскурсії в музей; 

– участь у акцях «Добро жменями», «Лист мамі  захисника Вітчизни», 

«Валентинка для Героя», «Вітамін С для Героя» 

 

Ведучий: Ми розуміємо, що все в наших руках.  Тільки від нас самих залежить, 

яким буде майбутнє кожного з нас, а відтак, любої неньки-України. 

Ведучий: У кожного з вас є ось така долонька (показують) за допомогою якої, 

ми зараз із вами поспілкуємось усі разом. 

 

– Підніміть, будь ласка, свою долоньку ті, хто допомагав людям, які опинились 

у складних життєвих обставинах? 

 – Хто віддавав свій час корисній справі? 

– А тепер підніміть долоньку ті, хто піклувався про ближнього? 

– Хто допомагав зробити село чи місто красивим та процвітаючим? 

–   Хто допомагав волонтерам чи долучався до благодійництва? 

–   А хто з вас вважає необхідною волонтерську працю? 

–   Хто бажає поділитися теплом свого серця з тими, хто знаходиться поруч з 

вами? 

– Поверніться, будь ласка один до одного і подаруйте щиру посмішку. 

Ведучий: Обміняйтеся своїми долоньками на згадку про нашу сьогоднішню 

зустріч. 

 Ведучий: Наші найтепліші слова подяки всім, хто щедро ділився теплом свого 

серця, простягнув руку допомоги хто був уважним, щирим і щедрим на 

турботу, добро та любов. Тому ми впевнено можемо сказати, що ми всі 

волонтери! 

Ведучий: Із початком військового протистояння на Сході українці 

переосмислили багато понять. Тут, в зоні АТО, вірність Батьківщині доводять 

із автоматом у руках, істинну дружбу – прикриваючи спину бойового 

товариша.  

Ведучий: Кожна війна має своїх героїв 
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Ведучий: Волонтери  нашого краю встановили меморіальну дошку на стіні 

школи,  в знак  шани  і гордості за справжнього героя.  

Ведучий:  Завдяки волонтерам наші захисники техніку, одяг, продукти, ліки. 

Кожний з нас теж волонтер. Завдяки ярмаркам, плетінню маскувальних сіток, 

проведенню різноманітних акцій. 

Ведучий: Український народ демонструє усьому світові нечуваний 

патріотизм, відданість Батьківщині. І серед наших земляків  є такі добровольці  

Ведучий: Запрошуємо до слова  волонтера ___________________. Як довго ви 

займаєтесь волонтерством? Та чому саме ви почали займатися волонтерською 

діяльністю? 

Ведучий: Вона особистим прикладом може продемонструвати всім учням та 

педагогам школи дієву допомогу, небайдуже ставлення до подій, які 

відбуваються у нашій державі. 

 

Ведучий: Дякуємо, _________.  

Ведучий: Вважаю, ви зрозуміли, що  волонтери – кожен з нас.  

Ведучий: Щоб бути волонтером – не потрібно мати мільярди доларів чи євро. 

Ведучий: Просто потрібно мати бодай крихту любові – до Батьківщини, до 

ближнього. Любові до життя. 

(Пісня фінальна) 

 

1.В нашім світі шаленім в час постійних нещасть і біди 

Треба нам українцям залишатись завжди людьми 

Озерніться навколо і відчуєте ви тоді, 

Скільки друзів готові з вами поруч завжди іти.  

Приспів:  

Хай сотні ясних очей щиро поглядають 

Хай сотні наших сердець завжди зігрівають  

Хай наші руки в путі всім допомагають  

І волонтерський наш рух хай всіх єднає 

2. Нашим серцем гарячим світ навчилися ми любить 

Волонтери інакше в Україні не можуть жить 

Ми даруєм турботу, віру, надію даєм 

В волонтерському русі ми по світу разом ідем 

 

Ведучий: Шановні волонтери! Щиро вітаємо всіх з Міжнародним днем 

волонтера і дякуємо за те, що ви є! Наснаги вам у вашій благій справі на 

користь та обороноздатність нашої країни! 
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До нових зустрічей. 

 

Джерело доступу: 

https://super.urok-ua.com/vihovniy-zahid-na-temu-volonteri-poryad/# 
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